
 

 

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY KOLNEŃSKIEGO 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r. 

przedkładane Radzie Powiatu – zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 38b, 

ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został zaktualizowany  zarządzeniem nr 19/2015 z dnia 

22 października 2015 r. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r. w ramach ustawowych zadań i kompetencji realizowała 

zadania określone w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

W okresie sezonu letniego podejmowano działania profilaktyczne w zakresie poprawy stanu 

bezpieczeństwa wśród młodzieży. Przewodniczący komisji przyłączył się do  apelu Wojewody Podlaskiego 

w sprawie bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. 

Na stronie internetowej starostwa i plakatach informowano na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie 

letnim, bezpiecznej kąpieli oraz zachowania się w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach. Starosta wystąpił 

także z apelem do rolników, by podczas prac w rolnictwie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i jak najmniej 

angażowali w nie nieletnich, a szczególnie do prac z udziałem  sprzętu mechanicznego. 

Realizując zadania określone w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym - starosta w dniu 4 listopada 2015 r. zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli  jej członkowie  oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, 

służb, inspekcji i straży. Na posiedzeniu rozpatrywano następujące zagadnienia: 

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, stanu sanitarnego, weterynaryjnego 

i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za okres roku 2015. 

2. Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej, a także tych, którzy w okresie zimy wymagają wsparcia i pomocy. 

Stan bezpieczeństwa wg właściwości przedstawili: 

1. Artur Żebrowski – Z-ca Komendanta Policji w Kolnie zreferował stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu kolneńskiego. Omówił także działania, jakie poodejmowano na rzecz osób 

potrzebujących pomocy w okresie zimowym. 

W zakończeniu wystąpienia stwierdził, że ogólny stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu jest 

zadowalający. 

2. Urszula Gołębiewska – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, przedstawiła informację na temat stanu 

sanitarnego na terenie powiatu kolneńskiego. W swym wystąpieniu artykułowała, że głównym celem 

działalności epidemiologii jest zapobieganie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 30



Reasumując swoje wystąpienie P. Gołębiewska powiedziała, że zakres działalności PSSE w Kolnie  

to szeroki wachlarz zadań związanych z nadzorem sanitarnym całego powiatu. W zakończeniu wystąpienia 

nadmieniła, że ogólny stan sanitarny powiatu kolneńskiego  jest dobry. 

3. Tomasz Sielawa - przedstawiciel Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, omówił temat 

stanu bezpieczeństwa ochrony p. pożarowej w powiecie. 

Omawiając ten temat nadmienił, że ogólna ilość zdarzeń w 2015 r. w porównaniu do całego 2014 r., 

uległa zmniejszeniu o 107 zdarzeń.  

Pan Sielawa podkreślił  też, że w działaniach ratowniczo-gaśniczych duże znaczenie mają jednostki OSP, 

w tym włączone do KSRG. 

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii- Ryszard-Marek Karwowski w swym sprawozdaniu artykułował,  

że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu jest zadowalająca. Ocena 

ta wynika z tego, że nie notowano poważnych zachorowań wśród zwierząt. Mimo wielu realnych zagrożeń 

o charakterze epizootycznym, na terenie naszego powiatu nie notowano poważniejszych zachorowań wśród 

zwierząt. W 2015 roku nie wystąpiły choroby zakaźne, które mogłyby zagrozić stanowi bezpieczeństwa 

weterynaryjnego powiatu, a sytuacja w przedmiocie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu 

kolneńskiego jest zadowalająca. 

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej  omówili działania 

pomocowe, jakie podejmowane są na rzecz osób bezdomnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej w okresie zimowym. Podobnie jak w latach ubiegłych, ośrodki te podejmują wzmożone działania 

wspierające osoby w szczególności starsze, niezaradne życiowo, bezdomne, samotne i te, które znajdują się 

w trudnej sytuacji materialnej. 

W podsumowaniu P. starosta nadmienił, że współpraca wszystkich szczebli organizacji działających 

w obszarze pomocy społecznej może zminimalizować negatywne skutki okresu zimowego. Istotne jest, aby 

każda osoba potrzebująca pomocy otrzymała ją. Szybka reakcja nas wszystkich może mieć w wielu 

przypadkach decydujące znaczenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W tym temacie starosta wystosował także 

apel do mieszkańców powiatu. 

Po wyczerpaniu tematów i luźnych wnioskach,  przewodniczący komisji  zamknął posiedzenie. 

 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Stanisław Wiszowaty 
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